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Світ грибів цікавий та різноманітний. На тери-
торії України гриби досить поширені, і деякі з них 
традиційно вживають у їжу.

Здається, смачнішого гриба, ніж білий, не може 
бути. Проте… Не всі народи світу вважають білий 
гриб їстівним. А от гриб, який був до вподоби рим-
ським імператорам, французьким королям і росій-
ським царям, навпаки, відомий не всім. Це кесарів 
гриб або мухомор Цезаря (Amanita caesarea (Scop.: 
Fr.) Pers. ex Schw. (A. caesarea (Fr.) Quel.)). Древні римляни високо цінували 
його смакові властивості, тому називали „першим серед грибів”.

Уже в першому столітті нашої ери римський учений Пліній Старший спро-
бував розділити гриби на їстівні й отруйні. Він же зарахував цезарський 
гриб до найцінніших видів їстівних грибів.

Російські царі смакували мухомором Цезаря лише в Криму. А у Франції 
його можна було знайти на околицях Парижа, де в той час росли густі ліси, 
які охоплювали всю західну частину Європи.

Тамара Тарнавська Молоде плодове тіло гриба в стадії „яйця” вкрите щільною плівкою. 
Коли вона розривається, з’являється яйцевидна, гладенька (інколи з за-
лишками плівки) шапка з радіальними смужками по краю. Існує кілька 
різновидів мухомора Цезаря: жовтий (A. caesarea var. lutea), золотистий (A. 
caesarea var. auranta), червоний (A. caesarea var. rubra) і білий (A. caesarea 
var. alba). У дорослого гриба шапка досягає 6–20 см у діаметрі. Пластинки 
внизу шапинки – жовті та густі. Спори – яйцевидні, гладенькі, безбарвні. 
Ніжка у гриба – циліндрична, довжиною 15 см і товщиною 2 см. Біля осно-
ви вона бульбовидна, оранжево-жовта. У верхній частині ніжки є широка 
звисаюча жовта посмугована „спідничка”. Над нею ніжка теж смугаста, під 
нею – гладенька. М’якуш гриба – білий, з приємним смаком і запахом лісо-
вого горіха, на зламі – жовтуватий.

Плодові тіла з’являються упродовж червня-жовтня у широколистяних 
(дубових, букових, грабових) лісах. Своїми гіфами гриб обплітає корені 
дерев. Клітини грибів допомагають рослинам отримувати з ґрунту воду, 
збагачену мінеральними речовинами, а від рослини гриб бере невелику 
кількість вуглеводів та азотовмісних сполук. Така взаємодія дерев та грибів 
називається мікоризою.

Цей вид грибів поширений у Євразії, Африці, Північній Америці*. В Украї-
ні натрапити на мухомор Цезаря можна на Закарпатті (в околицях сіл Кідьо-
ша та Іванівка Берегівського району, села Хмельник Іршавського району) та 
в Криму (поблизу села Краснолісся Сімферопольського району). Сьогодні 
чисельність „першого серед грибів” значно зменшилася. Тому мухомор Це-
заря занесений до Червоної книги України. На жаль, ніякі заходи, спрямо-
вані на охорону і збереження виду, не проводяться.

УВАГА! Пам’ятайте, збирати червонокнижні види рос-
лин не можна. Не забувайте, що цей гриб легко сплу-
тати з мухомором червоним, і особливо з його різно-
видом, який має оранжеву шапку. Його вживання може 
призвести до тяжкого отруєння.

*Від редакції. Деякі спеціалісти стверджують, що в Америці трапля-
ються аналогічні північноамериканські види А.  hemibapha та A. Jacksoni, 
відомі як американські мухомори Цезаря. Тому доки не проведена іденти-
фікація за аналізом ДНК, тобто доки не доведено, що це і є мухомор Цезаря, 
ці види слід вважати різними.
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